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Noves modalitats per a les
places d’aparcament a L’H
Aprovada l’Ordenança de Mobilitat que recull la creació de zones verdes i grogues
L’Ajuntament ha aprovat dife-

P
rents preus i tarifes d’aparcaL
ment de les places de pàrquing
E

mu nicipals que ges t iona la
So cietat Municipal L’H 2010.
La principal novetat és la posada a
disposició dels ciutadans de prop
de 400 places d’aparcament de la
modalitat de cessió temporal d’ús.
Les places són: 200 a l’avinguda de
Catalunya (les Planes); 85 al carrer
de Llobregat (Collblanc-la Torrassa); 52 a la plaça de la Carpa (Can
Serra) i 50 a la rambla de la Marina
(Bellvitge).
Amb la nova modalitat es pot
accedir a la concessió d’una plaça
d’aparcament a partir de 5 anys (5,

10, 20, 30, 40 i 50 anys). Així, per un
preu inferior o igual al d’un lloguer es
pot adquirir la cessió temporal d’ús
d’un aparcament que es pot traspassar a tercers en qualsevol moment i
recuperar així la inversió realitzada.
El Ple també ha aprovat defini-

Es van aprovar dues mocions del
PSC i d’ICV-EUiA. Una de suport
a la ciutat de Barcelona com a
seu del Dia Mundial del Donant
de Sang, que sota el lema Nova
Sang per al Món se celebrarà el
14 de juny. L’altra és d’adhesió
a les celebracions del centenari
del naixement del poeta Miguel
Hernández. Amb aquest motiu,
a L’Hospitalet s’organitzaran diverses activitats culturals.

CiU proposa que
s’instal·lin lavabos
als parcs i jardins
A proposta de CiU, s’ha aprovat
la instal·lació de lavabos als parcs
i jardins i a les zones esportives
amb activitat organitzada. En
dues mocions més de CiU, s’ha
aprovat l’estudi de mesures per a
la solució de l’aparcament de superfície al Centre i també que es
facin gestions perquè els infants
puguin participar de les activitats
del Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia de Sant Boi.
GABRIEL CAZADO

Es lliuraran cinc títols
honorífics de distinció
ciutadana a Alícia
Gámez, Domingo
Jiménez, Teresa Llovet
i Jordi Ibáñez, José
Ortega i Pere Vives

Suport a BCN com a
seu del Dia Mundial
del Donant de Sang

Els aparcaments gestionats per l’Ajuntament tindran més places de cessió temporal

tivament l’Ordenança de Mobilitat
que prioritza la seguretat de tots
els usuaris de les vies públiques. La
nova ordenança recull la possibilitat
de crear noves zones d’estacionament amb control horari (zona verda i groga d’estacionament limitat
que se sumarien a la blava que ja
existeix). La zona verda estarà destinada a residents que disposin del
distintiu expedit per l’Ajuntament

i que tindrà un cost superior a la
zona blava per als no residents. “No
instal·larem zona verda enlloc on els
veïns no ho demanin i, de moment,
Gran Via Sud ja ho ha demanat
atesa l’afectació que té a la zona
la Ciutat de la Justícia”, ha informat
l’alcaldessa, Núria Marín al Ple.
L’Ajuntament també ha aprovat
per unanimitat atorgar cinc títols
honorífics de distinció ciutadana a

Alícia Gámez, Domingo Jíménez,
Teresa Llovet i Jordi Ibáñez, ex aequo, José Ortega, i Pere Vives. Les
distincions es lliuraran en el decurs
d’un Ple extraordinari el 29 d’abril.
D’altra banda s’ha aprovat una
modificació del Pla General Metropolità per construir un equipament
per a gent gran a Bellvitge junt a
l’actual aparcament subterrani de la
rambla de la Marina. # MARGA SOLÉ

Un L’H més saludable
és l’objectiu d’una
moció d’ICV-EUiA
El Ple ha aprovat una moció
d’ICV-EUiA on es demana aprofitar el Dia Mundial de la Salut per
posar en relleu les actua cions
que es fan per assolir una ciutat
més saludable amb polítiques
urbanístiques o rientades a garantir l’equitat, el be nestar, el
desenvolupament sostenible i la
seguretat, i amb la integració de
qüestions de salut en les estratègies i en la planificació.

